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E&ységbeforva, bensőséges lelkesedéssel ünnepelte 
Rimaszombat március Idusát.

Közös ünnepség és nagyhatású beszéd a gimnáziumban. — Házi ünnepségek az iskolákban,
a honvédségnél és a leventéknél.

Az a g rá r g o n d o la t  
és a szociális gondos
kodás harmóniája.

Alig múlt egy hete, hogy Kállay 
Miklós átvette a kormány vezeté
sét, az uj magyar miniszterelnök 
már is hatalmas lendülettel fej
tette ki programját az ország leg
nagyobb politikai pártjában, a saj
tóban és a rádióban egyaránt. Meg
nyilatkozásaiból egy izig-vérig ma
gyar ember országépitő tervei bon
takoztak ki.

„Behívót kapott — mondotta — 
a nemzetépitő munka frontjára." A 
behívásnak engedelmeskedett, hű
séget fogadott és most amikor ott 
áll az élen, a párttól és minden 
igaz magyar embertöi hűségért hű
séget kér. Mindaz, amit az uj ma
gyar miniszterelnök bemutatkozó 
beszédeiben elmondott, biztató re
ményt és megnyugtató érzéseket 
keltenek, mert vezérszólamuk a kö
telességtudásnak, a határozottság
nak és a szociális lelkűiéinek egy
behangolt harmóniája volt. „Én en
nek az országnak, az Alföldnek 
keleti végéről jövök — hangoztatta 
Kállay Miklós — rádióbeszédében. 
Csak hű maradok szükebb hazám
hoz, ha Bethlen, Bocskay, Rákóczi, 
Bessenyei és annyi nagy magyar 
megmozdulás vezérét választom 
mintaképemnek, akik mind-mind 
közülünk jöttek és soha meg nem 
alkudtak." Ez a kemény alföldi ma
gyar ember, akinek törzse az ős
magyar földből nőtt ki, elsősorban 
az agrárgondolat mellett tett hitet. 
Pártját is arra kérte elsősorban, 
hogy kövessék azon az utón, ame
lyet ő tett meg az agrárgondolat 
megszületése óta, amikor ez a gon
dolat már a magyar nép vezéresz
méjévé vált és amely ut töretlenül 
vezet tovább a keresztény nemzeti 
gondolat végleges és tökéletes győ
zelméig. Az agrárgondolatban, 
amelynek Kállay Miklós régi hitval
lója, nem is rejtve és kétségtelenül 
csiraképes eszmei mag formájában 
benne él a keresztény nemzeti ideo
lógia, mindenek előtt pedig a mély
séges szociális érzés, amellyel Kál
lay Miklós az összes nemzeti prob
lémákat megoldani akarja. „Meg
vannak a terveim és elhatározá
saim" — mondotta. A nemzet biza
lommal várja ezeket a terveket és 
már eleve hisz abban, hogy ezek 
az elhatározások az építő munka 
terén fognak megnyilvánulni. Kállay 
Miklós nem futóhomokra, hanem 
a kenyéradó magyar földre ki-

Március 15-ikét, a magyarság 
legszebb nemzeti ünnepét Rima
szombat város hazafias közönsége 
egységes akarattal és lelkes han
gulatban ünnepelte meg. Már az 
ünnep előestjén zászlódiszbe öltö
zött a város, a március Idusát hozó 
vasárnapon pedig délelőtt 10 óra
kor a keresztény egyházak templo
maiban a hívek nagy tömege vett 
részt élükön a közéleti vezetőkkel. 
A katolikus templomban Radány 
Lajos esperes-plébános Ádám An
tal és Tóth Sándor segédlelkészek 
segédletével mondott ünnepi szent
misét és emelkedett hangú hatásos 
szónoklatban méltatta a nap jelen
tőségét. A református templomban 
Varga Imre, az evangélikusban 
pedig vitéz Baráth Károly lelkészek 
magasanszárnyaló beszédeikben ál
doztak a 48-as hősök emlékének.

A város hivatalos ünnepsége d. 
e. fél 12 órakor folyt le a gimná
zium nemzeti színekben pompázó 
hatalmas tornatermében, amelyet 
zsúfolásig megtöltött az ünneplő 
közönség. Ez alkalommal hatalmas 
egységbe forrott Rimaszombat tár
sadalma a közös ünnepségen való 
részvételében dr. runyai ’Sóldos 
Béla főispánnal, dr. Horváth Árpád 
alispánnal és Éva László polgár- 
mesterrel az élen. A helyőrség 
tisztikara vitéz Rajháthy Sándor al
ezredes vezetésével jelent meg.

Pontban fél 12 órakor a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet eléne
kelte a Magyar Hiszekegyet id. Ha
lász József karnagy vezetése mel
lett. Ezután Szepsy József, az Egye
sült Prot. Gimnázium fiatal, tudós 
tanára mondotta el ünnepi beszé
dét. Melegen és emberiesen érző 
lélektől, hazafias tüztől hevitett, mé
lyen járó gondolatokkal telt, s len
dületes erővel előadott beszédével 
igazolta, hogy személyében az 1848- 
as eszmék méltó tolmácsolójukaf 
kapták. A nagyszerűen felépített, a 
múlt és a jelen tanulságait, a jövő 
nagy feladatait elénktáró beszédből 
az alábbi kivonatot adjuk:

vánja felépíteni a nemzeti jólétet és 
a magyar élet védővárait. Ezeknek 
oltalma alatt szilárdan és töretlenül 
menetelhet a magyar élet a szebb 
és boldogabb jövendő felé.

Szepsy József ünnepi beszéde.
„Több mint kilenc évtizede nemzeti 

ünnepként tiszteljük március Idusát. Mit 
jelent ünnepelni, — emlékünnepet ülni? 
Eseményre, életet formáló eszményekre 
forró szívvel gondolni, de nemcsak egy
szerűen gondolni, hanem hozzájuk for
málódva gondolni. Természetesen szám
ba kell venni azt, hogy az ünneplés és 
visszaemlékezés nem egy letűnt korszak 
me g ú j í t á s a ,  sem pedig bizonyos 
nemzeti helyzetre érvényes eszméknek 
felfrissitése. Ami akkor történt és ami 
akkor a nemzet életének visszavarázsol- 
hatatlan dicsőséges korszakában paran
csolhat! kpresztülviendö psemény volt 
elmúlt. Esemény és eszmék : csodálatos 
fényjelek ezer esztendő sok sötétjében. 
Melcgitőek, fénybeboritók, büszkeségre 
hangolók. Nemzeti öntudatunkhoz re
ménykeltőén és bátorítóan hozzátartoz
nak. Ám csupán ez ami megmarad be 
lőle. Megmarad a nehéz korban élő 
nemzet élniakarása és megmarad a bá
tor magatartás : nehéz sorsunkban meg
keresni a nemzet életének uj virágba- 
borulásának útját. Az igazi ünneplés te
hát visszatérés a múlton való eszmél- 
kedésböl és bátorodásból önmagunkba. 
A magunk mostani helyzetében min
dennel leszámolva kell megkeresnünk 
azt a magatartást, mellyel a nemzet, s 
benne minden egyes nemcsak, hogy át
menekül egy boldogabb jövőbe, hanem 
mély lélekzetvétellel és erőteljesen élni 
azt, ami lényege : a magyart."

A szónok ezután visszatekintett a 
48 as múltra, amelyből a nemzeti ön
tudat még ma is boldogan és ujjongóan 
visszaemlékezhet. Majd igy folytatta: 
„Az ünneplés nemcsak a múltra való 
termékeny visszagondolás, hanem kí
sérlet és próba, útkeresés és élet. Az 
emlékezés azért felveteti a kérdést, 
milyen legyen a magyar most? A kér
dés felvetése pedig reális leszámolásra 
és a feladatok megállapítására kötelez". 
Ezek pedig — mondotta — a belső 
problémák megoldása, a magyar nem
zeti és népi eszme megerősítése, s egy 
magasabb igazságba, a nemzet erejébe 
és jövőjébe vetett hit, mint amellyel a 
márciusi ifjak hittek a nemzet fennma
radásában és a magyar szellemben. 
Ma a magyar élet minden területén 
olyan emberekre van szükség, akik a 
nemzettel szemben vállalják a felelős
séget azon a helyen, ahová őket a Gond
viselés állította. A szónok eme meg
állapítását zajos helyeslés szakította 
meg.

Szepsy József ezután párhuzamot vont 
az 1848 as események és a mai kor 
között és megállapította a kettő közötti 
hasonlóságot. Amint annak idején részt- 
vettünk a szentszövetség eltüntetésében, 
most ki kell venni a részünket a nép- 
szövetségi rendszer végleges felszámo
lásában. A nemzet őserejének most is 
meg kell nyilvánulnia. „Miben nyilvá
nuljon meg ez az őserö?" — tette fel 
a kérdést. A válasz: „Dolgozzék ko

molyan és kitartással mindenki ott, 
ahová feladata állította. Munkánkat az 
önzetlenség és az erkölcs szilárd alap
jaira épitsük. Ne rettenjünk vissza semmi 
áldozattól, mely a haza érdekeit szol
gálja. Emeljük magunkhoz eltévedt és 
kulturális tekintetben elmaradt testvé
reinket. — Vezessen bennünket épitő 
munkánkban az összetartás érzése. Irá
nyítsa törekvéseinket egymás munkájá
nak megbecsülése és a fajszeretet. — 
Hagyjuk abba a folytonos gáncsosko- 
dást, gyűlölködést és széthúzást. Ne 
nézzük le egymást, s a foglalkozások 
különbözősége ne emeljen magyar és 
magyar közé válaszfalat. Most csak egy 
cí! lebegjen minden magyar ember 
szeme előtt : a végső győzelem."

A nagy tetszéssel fogadott be
szédet az ünnepi szónok minden 
igaz magyar ember hő kívánságá
val fejezte be :

„Rendületlenül hinni kell minden 
magyarnak a nemzet erejében, a 
vérünkből és húsúnkból való hon
védségünk szárnyaló lendületében, 
amely átsegít bennünket minden 
bajon és vészen és előkészíti egy 
boldogabb Magyarország felépíté
sét."

A mély hatást keltett ünnepi sza
vak után Makray László gimn. VII.
o. tanuló szavalta el Petőfi Nem
zeti dalát ifjú lelkének megértő lel
kesedésével. Végül a dalárda össz- 
hangzatos teljesítménnyel énekelte 
el a Himnuszt, mire a mai komoly 
idők követelte rövid, de emelkedett 
szellemű ünnepség véget ért. Hi
bátlan megrendezése Éva László 
polgármester kezdeményezésének 
és ügybuzgó munkatársainak hozott 
méltó elismerést.

Iskolai ünnepségek.
Az Egy. Prot. Gimnázium „Tompa 

Mihály Önképzőköre" vasárnap d. e. 9 
órakor tartotta meg hagyományos disz- 
ülését az intézet tornatermében. Az 
ünnepélyen megjelent az iskola ig. ta
nácsa és tanárikara, élén vitéz Fábián 
Vilmos tanügyi főtanácsos, igazgatóval 
és Fényes Sándor ev. egyházfelügyelő
vel, valamint a tanuló ifjúság teljes 
számban. A Magyar Hiszekegy elének- 
lése után Csók Pál Vili. o. tan., önkép
zőkört elnök üdvözölte a vendégeket és 
rövid megnyitóbeszédében 1848. március 
Idusát mint a „lelki megújulás forrását" 
ünnepelte. Ezután az Éneklő Ifjúság 
Lackner László énektanár vezetésével 
két részre osztva (a pódiumon és a 
karzaton) is pompás összhanggal és 
lendületes erővel énekelte el Berzsenyi 
Dániel egy hazafias ódáját. Majd Hegedűs 
András VII. o. t. mondott meglepő szép
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Nagyhatású szónoklattal zárult 
a K. A. hitvédelmi előadássorozata.

stílusban megirt és világos meglátások
kal megalkotott ünnepi beszédet. Az 
„örök magyar megujudás" jelképeként 
tárta elő az 1848-as eseményeket. „Ez a 
nap, mondotta, legyen a bűneinkre való 
megdöbbenés, a sebek gyógyulásának, 
az egymásratalálásnak és az igazság
nak a napja, amely a nemzeti elhiva
tottsággal kell, hogy eltöltse a mai 
magyar ifjúságot is.“ Majd fogadalmat 
tett hogy a nemzeti eszméket minden aka
dályon át megvédik. Ezután Makray 
László szavalta el a „Talpra magyar“-t, 
mire a nagy tetszéssel fogadott műsor 
a Himnusz eléneklésével ért véget.

Az állami polgári fiú- és leányisko
lában szombaton délben a tornaterem
ben tartott ünnepséget dr. Szeifarth 
Vilmos igazgató nyitotta meg. Lelkes 
szavakkal kérte az ifjúságot, hogy legye
nek méltóak a mai nagy időkhöz. Pél
dákkal szemléltette, hogyan kell még az 
életet is a haza biztonságáért és jövő
jéért feláldozni. Majd Pál Mária tanárnő 
mondott hatásos ünnepi beszédet. Hett- 
mann Piroska és Varga Lajos tanulók 
hazafias költeményeket szavaltak el, vé
gül az iskola énekkara Lackner László 
énektanár vezetése mellett művészi tö
kéletességgel adta elő Beethoven Ünnepi 
kánonját és Halmos Lászlótól a 97. 
zsoltárt. A mindvégig lelkes hangulatban 
lefolyt ünnepély a Himnusz eléneklésé
vel ért véget.

A Széman Endre-Intézet Keres
kedelmi Szaktanfolyama az előírásnak 
megfelelően a leventékkel együtt meg
tartott ünnepélyen vett részt, a polgári 
iskolai előkészítő tanfolyam pedig iskolai 
keretek között ünnepelte meg márc. 
15-ét. Hazafias énekek, versek, beszédek 
alkották az ünnepély műsorát, majd M. 
Consolata igazgató-főnöknő zárószavaival 
ért véget az ünnepély.

Az elemi iskolában kisebb házi ün
nepségek folytak le. A leányiskolában 
Zólyomi Pálné, a fiúiskolában pedig 
Holubi Márta tanitónők méltatták a nap 
jelentőségét.

Levente- és katonaünnepélyek.
Az istentiszteletek befejezése után a 

leventék zárt sorokban s a levente-ze
nekar pattogó indulóinak hangjai mel
lett a polgári iskola tornatermébe vo
nultak, ahol rádión át meghallgatták a 
budapesti nagy leventeünnepséget. A 
„Hősök-terén“ a leventeifjuság hűség- 
fogadalmat tett a Kormányzó Urnák, 
akinek nevében vitéz Horthy István kor
mányzóhelyettes zászlót adományozott 
az ifjúságnak. A magasztos ünnepség az 
éteren át is nagy hatást keltett a hall
gatókban.

Jól sikerült márciusi ünnepélyt ren
dezett a szabatka-pusztai laktanyában 
az önálló huszárszázad legénységi ön
képző köre vasárnap délelőtt. Igazán 
kár, hogy az ünnepélyt a rimaszombati 
hivatalos ünnepséggel egyidőben tartot
ták meg, mert a huszárok teljesítménye 
nagyobb nyilvánosságot is megérdemelt 
volna. Éva László polgármester képvi
seletében Plentzner Frigyes vsi. erdő
mester jelent meg. Nagyobb számban 
képviseltette magát a helyőrség tiszti
kara is. A Himnusz után Zdmbó Béla 
honvéd mondott hazafias tüztől átitatott 
szép ünnepi beszédet, amely alatt Ku- 
nya Vilmos honvéd szavalta el Petőfi 
szabadságdalát. Ügyes szavalatokkal 
működtek közre Oravecz István és So
mogyi Jenő honvédek. Nagy tetszést 
arattak a tisztes iskola énekkara, vala
mint Gajdosi Jenő karp. tizedes haza
fias dalai. Az énekszámok betanítása és 
vezénylése Lévay János r. kát. kántor
nak hoztak elismerést, aki az ünnepély 
műsorát is összeállította és az ének
kart rövid időn belül tökéletesen be
tanította. A rendezésért Pusztay Balázs 
karp. tizedest illeti dicséret.

A márciusi ünnepségekből kivette a 
részét a „Ferenczy István"-cserkész- 
csapat is, amelynek tagjai az Ország
zászlónál állottak diszőrséget. Délben a 
cserkészek zenek rának közreműködé
sével zenés őrségváltás folyt le. Az ün
nepségek hazafias hangulatához járultak 
hozzá a Nemzeti Filmszínház és a Vá
rosi Színház ünnepi jellegű, hazafias 
tárgyú előadásai is.

A katolikus férfiak Oltáregyesülete ez 
idei nagybőjti hitvédelmi estjei, amely
nek során eddigelé három magas szín
vonalon állott előadás hangzott el, méltó 
befejezést nyertek március 13 án, pénte
ken este vitéz Makray Lajos pápai pre- 
látus, tolnai plébános, országgyűlési kép
viselő vendégszónoklatával. Az országos 
hirü hitszónok szereplése valóságos ün
nepszámba ment, aminek kifejező jele 
veit az a hatalmas érdeklődés, amely az 
utolsó hitvédelmi előadás iránt a társa
dalom minden rétegében megnyilvánult. 
A hallgatóság jórésze kiszorult a Kato
likus Kör nagyterméből, de ezek a kis
termekből is maradéktalanul élvezhették 
azt a ragyogó ékesszólást, amilyent Ri
maszombatban csak ritkán halhattunk.

Radány Lajos esperes-plébános üd
vözölte mély tisztelettel az előadót, akit 
a közönség meleg szeretettel fogadott. 
Vdéz Makray Lajos azonnal megragadó 
szónoki készséggel kezdte meg „A ke
resztény gondolat szerepe és feladata 
korunk válságaiban" címmel nagyha
tást elért szabadelőadását. A több mint 
egyórás, remeken felépített szónoklatá
ban mélységes filozófiával párosult hit
tudomány és gyakorlari értékű szociális 
érzés, egy nemesen érző lélek és szívvel 
gondolkodó észember értékes megnyi
latkozásai jutottak kifejezésre. Meggyőző 
érvekkel és példákkal bizonyította be, 
hogy ebben a most átformálódó világ
ban a katolikus gondolatnak nagy és 
fontos szerepe van a jobb és embersé
gesebb uj Éurópa megteremtésében. A 
krisztusi gondolat területe nemcsak a 
templom — mondotta, hanem a közélet 
és annak minden megnyilvánulása. A 
vallásnak az élet összes vonatkozásai
hoz kapcsolata van és erkölcsi gondo
lat nélkül üressé válik a politika, a kul
túra és a gazdasági élet. A vallásnak 
nemcsak joga, de szent kötelessége, 
hogy isteni erőivel induljon segítségére 
a hanyatló emberiségnek. Ma legfőbb 
kötelesség megtisztítani a sárba tiport 
eszméket és a katolikus gondolat révén 
visszaadni a fogalmaknak a valódi és

A gimnázium énekkara testvéri össze
fogásban a polgári iskola leánykarával 
és a zeneiskolával régi mesterek mü
veiből mutat be március 22-i, vasárnap 
délelőtti hangversenyén egy csokorra 
valót. Az európai zenekultúra tavaszá
nak és nyarának virágai ezek. A nagy 
reneszánsz boldog társaséneklése, a 
zenei barokk házi zenélése és a rokokó 
könnyed táncformái jelentkeznek ezen 
a műsoron. Ma, amikor nálunk uj len
dületet vesz az énekkarok élete, alig 
találhatnánk megfelelőbb müveket, mint 
a régi nyugati mestereknek a tiszta 
énekes stílus jegyében alkotott kórusait. 
Az „a capella" (kiséret nélküli) ének 
virágkorának, a XVI—XVII. századnak 
kedvelt többszólamú műfajai, az egyházi 
jellegű motetta és a világi madrigál 
tisztán énekes fantázia termékei. E mű
fajoknak Palestina és Lassus a legna
gyobb mesterei.

Többszólamú énekes műfaj a Kánon 
is, melyben az egymást híven utánzó 
szólamok egymásután lépnek be. Egy 
ilyen bájos XIII. századbeli kánont a 
közönség is énekelni fog.

Ezekhez a régi énekes müvekhez 
társulnak ugyanazon kornak versei és 
hangszeres müvei.

Az általános zenei Ízlés és műveltség 
napjainkban örvendetesen fejlődik. Nem 
kis mérték ben járul hozzá ennek előbbre- 
viteléhez az iskolai énekkarok műkö
dése, s legújabban a protestáns iskolák 
uj énektanitási tanterve, melynek célja, 
hogy az ifjúságot közelebb juttassa a 
muzsika leikéhez és értelméhez. A zene- 
történet tanulása sem száraz adathal
maz gyűjtésére, hanem arra való, hogy 
az értelmiségi ifjúság művészeti kérdé
sekben is szélesebb látókörie tegyen 
szert.

őszinte jelentésüket. Ezek a fogalmak: a 
szabadság, az igazság és a szeretet

A szabadság alapja azonban a tekin
télytisztelet és engedelmesség legyen, s 
a szabadságot össze kell kapcsolni a 
renddel is, amelyek szorosan együvé
tartoznak. Rámutatott ezután vitéz Mak
ray Lajos arra a halhatatlan értékre, 
amit az emberi lélek képvisel. A vilá
got az fogja megmenteni, aki megtartja 
ezt az emberi lelket az isteni igazság
ban és krisztusi szeretetben, az Isten 
iránti mélységes hitben és a felebaráti 
megbecsülésben. Hangsúlyozta végül, 
hogy katolikusnak lenni isteni ajándék, 
de nagy kötelesség és óriási felelősség 
is. Ezért összefogásra, az Egyházzal való 
együttérzésre hívta fel a katolikus tár
sadalmat, hogy a vallásos gondolat ereje 
révén fejlődhessék ki a jobb és becsü
letesebb magyar jövendő.

A feszült figyelemmel hallgatott, s 
többször élénk helyesléssel megszakított 
beszédet a hallgatóság zajos tapsokkal 
fogadta. Radány Lajos esperes-plébános 
hálás szívvel mondott köszönetét a mesz- 
sziről idefáradt kedves vendégnek gyö
nyörű és nagyvonalú előadásáért. „Isten 
adta tehetségének lenyűgöző erővel elő
adott megnyilatkozásából sokat és ma
radandót tanultunk", mondotta az Ol
táregyesület ügybuzgó elnöke, akinek 
főérdeme, hogy a nagyböjt ideje alatt 
a helybeli katolikus társadalom lelkiek
ben meggazdagodva, az elkövetkezendő 
lelki gyakorlatok révén pedig megerő
södve köszöntheti a Megváltó feltáma
dását.

A záróelőadás befejezéseként dr. Ne
mes János tanügyi fogalmazó, akinek 
személye városunk kulturális életében 
nagy nyereséget jelent, kulturált és ha
tásosan érvényesülő hangján két szép 
magyar böjti dalt énekelt el saját har- 
móniuni kísérlete mellett, nagy tetszést 
aratva. Ez előadáson is elhangzott be
vezető nagybőjti éneket és az estet záró 
pápai himnuszt Lévay János kisérte har- 
móniumon.

Azt a tényt, hogy helybeli iskoláink 
jó irányítást kapnak, a vasárnapi hang
verseny műsora is bizonyítja, amelyen 
nincs egyetlen selejtes mti sem.

N a gy sikerre l fo lyt le a T é li 
G azdasági Iskola zá ró vizsg á ja ,

A rimaszombati m. kir. Téli Gazda
sági Iskolában március 14-én, szomba
ton délelőtt folyt le a felsőosztályos év
folyam záróvizsgája. A növendékek reg
gel 8 órakor a keresztény templomok
ban tartott hálaadó istentiszteleteken 
vettek részt, majd zárt sorokban vonul
tak vissza az intézetbe, ahol egy tágas 
iskolateremben 9 órakor vette kezdetét 
a nyilvános vizsga-ünnepély.

A m. kir. földmivelésfigyi minisztérium 
képviseletében, mint vizsgabiztos dr. 
Loczka Alajos m. kir. tanügyi főtanácsos, 
egyetemi magántanár jelent meg. Gö
mör és Kishont vármegyét Halász Sán
dor és Valkovits Gábor gazdasági felü
gyelők, Rimaszombat megyei várost dr. 
Gabonás János polgármester-helyettes 
képviselte. A vendégek soraiban ott lát
tuk vitéz Baráth Károly ev., Varga Imre 
ref, és Ádám Antal r. kát. lelkészeket, 
Konkoly Th. István jánosi ref. lelkészt, 
Boross Elemér rimaszombati ref. segéd
lelkészt, ifj. Szabó Elemér földbirtokost, 
Gergely József KÁLÓT népfőiskolái igaz
gatót, a Rimaszombati Gazdakör képvi
seletében pedig Stolcz Jenő titkárt, va
lamint a növendékek hozzátartozóit nagy 
számban.

A Magyar Hiszekegy elimádkozása 
után Benedek József igazgató üdvözölte 
a m. kir. kormány képviselőjét és a 
megjelent vendégeket. Majd minden 
részletre kiterjedő beszámolót tartott az 
iskola elmúlt időszakáról. „Az intézetnek

78 bennlakó növendéke van, akik kö
zül 73 gömörmegyei, 4 nógrádi és 1 
heves-megyei kisgazdák gyermekei. A 
mostani vizsgán 31 növendék ad szá
mot a tanfolyamon szerzett tudásról és 
tapasztalatairól. Ebben az esztendőben 
lecsökkentett tantestülettel folyt a taní
tás, ennek ellenére a tanmenetben semmi 
fennakadás nem volt". Benedek József 
igazgató végül hálásan köszönte meg a 
hivatalos tényezők segítségét. Ezután dr. 
Loczka Alajos vizsgabiztos engedélyt 
adott a vizsga megnyitására. Az intézet 
tanárai: Benedek József, Rakottyay Gzőző, 
Horeniczky Sámuel és Ferdinand Dezső, 
valamint az előadók : Sándor Jenő gimn. 
tanár és dr. Baráth Károly kórházi al
orvos egymásután kérdezték ki a nö
vendékeket, akik úgy a szakmabeli, mint a 
melléktárgyakból (magyar irodalom és 
egészségtan) talpraesett és kitűnő fele
leteket adtak. A mintegy két órai felelte- 
tés után szünet következett.

Szünet után tartotta meg az ifjúsági 
önképzö gazdakör diszgyiilését, élénk ta- 
nujelét adva annak a lelkiismeretes mun
kának, amely a Téli Gazdasági Iskolá
ban a növendékek irodalmi és lelki mű
velése terén folyik. Jeney László ifjúsági 
elnök lelkes hangú és jól felépített el
nöki megnyitója, Nagy Gyula jegyző 
évi beszámolója, Képes Ernő gyakorlati 
hasznosságu előadása és Balajthy Dezső 
hatásos szavalata azt bizonyították, hogy 
a most már otthonukba kerülő ifjak 
igazi magvetői lesznek nemcsak a ma
gyar kenyérnek, hanem a magyar kul
túrának is falvaikban. Ezt hangsúlyozta 
záróbeszédében Jeney László elnök is, 
aki beszéde végén szép szavakkal em
lékezett meg 48-as szabadsághősök em
lékezetéről. A gazdaköri diszgyülés ke
retében szerepelt az intézet énekkara. 
Lackner László zeneiskolai igazgató alig 
egynegyed éves működésével itt is ki
váló eredményt ért el. A pompás len
dülettel és hibátlan összhanggal előadott 
Ízes magyar dalok általános tetszést kel
tettek.

A minden tekintetben mintaszerűen 
lefolyt diszgyülés után dr. Loczka Ala
jos vizsgabiztos foglalta össze a vizsga 
eredményét. Nagy elismeréssel nyilatko
zott úgy a tanárok, mint a növendékek 
munkájáról. A gazdaköri gyűlésen el
hangzottak megcáfolták azt a közmon
dást, hogy „a háborúban szünetelnek a 
múzsák", mert a gazdaifjak az önkép
zés terén is komoly tettrekészségről ad
tak bizonyságot. Majd a mai időkre 
utalván, figyelmeztette a hazatérő ifja
kat, hogy magyar kötelességüknek az 
édes anyaföldön tegyenek eleget, mert 
ma „mindenki katona" és ott harcol a 
haza jobblétéért, ahová a kötelesség 
állítja. Elismerését és köszönetét fejezte 
ki végül az intézet tanári karának és a 
vizsgát bezárta.

Dél felé járt már az idő, amikor a 
zöldsapkás növendékek diszmenetben 
elhaladtak a nemzeti lobogó előtt. A 
vizsgát tett ifjak nem búcsúztak el sem 
egymástól, sem pedig a tanári kartól, 
mert a jövő héten közös tanulmányi ki
rándulásra utaznak a budapesti mező
gazdasági vásárra, ősszel pedig együt
tesen résztvesznek az aranykalászos 
gazdaképző tanfolyamon.____________

Szepsy Jdzsef előadása  
Japánrdl.

A Kálvin Körben március 13-án 
népes hallgatóság előtt Szepsy Jó
zsef gimn. tanár tartott előadást a 
„Felkelő nap országáéról. Érdek- 
feszitő módon vázolta Japán előre
törését a XX. század küszöbén. 
Reámutatott Mucsuhitó császár kor
szakalkotó szerepére, akinek ideje 
alatt felkél Japán napja, s megveti 
Japán nagyhatalmi állását Ázsiában 
és a világpolitikában. Behatóan 
foglalkozott az orosz—japán hábo
rúval, amely az első figyelmeztetés 
volt a világ felé, hogy Keleten egy 
uj hatalmasság van kifejlődőben, 
amelyet az ősi yamato szellem hat 
át. Befejezésül Japán világtörténelmi 
hivatásáról beszélt a mai világhá
borúban. Előadása mély nyomot 
hagyott a hallgatók lelkében, akik 
a nagytudásu előadót melegen ün
nepelték.

---------------- ♦♦ ....... .......... —

Három évszázad muzsikája 
a „Liszt Ferenc-zenekör" matinéján.
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É rd ek fe szitű  külpolitikai előadás 
a Polgárikörben.

A Polgárikor kulturbizottságának 
rendezésében március 28-án, szom
baton este 8 órai kezdettel a Kör 
nagytermében nem mindennapi ér- 
dekességü előadás megtartását vette 
tervbe. Dr. Horváth Árpád, vár
megyénk alispánjának sikerült dr. 
Eöttevényi Olivér m. kir. titkos ta
nácsos, nyug. főispánt, a Magyar 
Külügyi Társaság ügyvezető elnö
két ennek az előadásnak megtar
tására megnyerni. A nemcsak Ma
gyarországon, hanem a külföldön 
is nagy tekintélynek örvendő elő
adó „Magyarország helyzete a vi
lágpolitikában" cimen fog beszélni. 
A ma annnyira fontos téma szak
avatott helyről való megtárgyalása 
bizonyára a megérdemelt nagy ér
deklődést váltja ki Rimaszombat 
város társadalma körében. Az elő
adásra belépődíj nincsen, a költ
ségek fedezésére azonban adomá
nyokat szívesen elfogadnak.

Mint értesültünk, a Polgárikor 
több hasonló előadás megrendezé
sét vette tervbe. Április második 
hetében dr. Cholnoky Jenő, a ne
ves budapesti egyetemi tanár tart 
előadást Kínáról.

M A U T K N E R - M A G G A L
B I Z T O S  A  J Ó  T E R M É S !

A  várm egye közegészségügyi 
á llapota.

Dr. E s z e n y i  Gyula vm. tiszti
főorvos a vármegye közegészség- 
ügyi állapotáról az alábbiakat je
lenti : „Vármegyénk 1942. évi feb
ruári közegészségügyi állapota az 
előző hónaphoz, valamint a múlt 
év ugyanezen hónapjához viszo
nyítva javult, mivel a hastífusz és 
egyéb fertőző megbetegedések szá
ma csökkent. A nem fertőző beteg
ségek közül a légzőszervi hurutos 
megbetegedések fordultak elő na
gyobb számban.

A fertőző betegségek közül 4 
torokgyík, 6 vörheny, 19 kanyaró, 
6 bárányhimlő, 40 hökhurut, (sza
márköhögés), 10 tífusz, 1 járványos 
agyhártyalob, 1 járványos gyermek- 
bénulás, 3 szövődményes infuenza, 
20 nyilt tüdőgümőkór (1 halálozás
sal) megbetegedés bejelentése tör
tént meg. A hónap végén nyilván
tartott gümőkóros megbetegedések 
száma 142. A trachomák száma 19.

Járványos infuenza miatt a ba- 
logpádári és perjései elemi iskolák 
14— 14 napig voltak zárva.

6 község cigánytelepének fertőt
lenítése, illetve tetvetlenitése meg
történt és a kiütéses tífusz elleni vé
dekezésre vonatkozó 313.302/1941 
—XV. B. M. számú körrendelet 
alapján a többi cigánytelepek tet
vetlenitése is folyamatban van. Nyil
vántartás alatt áll 14 tífusz bacillus- 
gazda.

Az 1942. évi január havi nép
mozgalmi adatok szerint a várme

gye területén élve 180 gyermek 
született, mig az összhalálozások 
száma 126-ot tett ki, akik közül 1 
éven aluli volt 14, igy a vármegye 
természetes szaporodása +59, mely 
az előző hónaphoz viszonyítva 9-el 
több, a múlt év hasonló hónapjá
hoz viszonyítva pedig 27-el több.

H Í R E K
Kitüntetés. Magyarország Kormány

zója a magyar királyi miniszterelnök 
előterjesztésére dr. vitéz Thurdnszky 
László miniszteri osztályfőnöknek, a mi
niszterelnökségi sajtóosztály vezetőjének 
érdemes és odaadó munkásságáért a 
Magyar Érdemrend Középkeresztjét a 
csillaggal adományozta. A kitüntetés a 
magyar sajtó körében őszinte örömet 
keltett.

A Máltai Lovagrend uj lovagja.
A Szuverén Máltai Lovagrend római 
nagytanácsa József királyi herceg, tábor
nagy előterjesztésére dr. Doboi Dobay 
István klinikai sebészorvost a rend lo
vagjai sorába felvette. Dr. Dob3y István 
özv. Tasnády Nagy Elemérné született 
Kubinyi Szeréna gicei földbirtokos uno
kája. A Szuverén Máltai Lovagrendnek 
Andrássy Manó gróf tagja még me
gyénkből.

Két testvér kitüntetése. Magyaror
szág Kormányzója dr. Gaál András 
egyetemi magántanárnak, a budapesti 
Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizott
ság igazgatójának a Vöröskereszt érdem- 
kereszjét; Gaál Iván m. kir. tüzérőr
nagynak, a honvédelmi miniszter segéd
tisztjének pedig a Nemzetvédelmi Ke
resztet adományozta. A két testvér leg
felsőbb helyről jött kitüntetése a boldog 
anyának, özv. Gaál Emilnének hozott 
nagy örömet.

Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter dr. Szent Ivány Gábor szolga- 
birót, a gömörmegyei származású dr. 
Szent-Ivány Géza ny. m. kir. pénzügyi
gazgató fiát miniszteri segédtitkárrá ne
vezte ki és a minisztérium termelési 
osztályához osztotta be szolgálattételre.

Ev. böjti előadás. Az evang. egyház 
által rendezett böjti esték sorozatában 
március 22-én, vasárnap d. u. 5 órakor 
Sándor Jenő gimn. tanár tart előadást 
„A kereszthordozás örök törvénye" ci
men. Mint kisérőműsor szavalat és 
énekszámok szerepelnek.

A Polgárikor elnöksége ezúton is kéri 
tagjait, hogy ma, vasárnap délután 3 
órakor tartandó évi közgyűlésen megje
lenni szíveskedjenek.

Egyházi hirek. A rimaszombati Kis 
Szent Terézről nevezett Mária Kongre
gáció március 21-én, szombaton este 8 
órakor a Kát. Körben műsorral egybe
kötött diszgyülést tart. — A gimnázium 
ifjúsága és a Széman-intézet növendé
kei számára március 26—28-áig a prot. 
egyházak csendes napokat, a katolikus 
egyház pedig lelkigyakorlatokat tart. A 
felnőttek számára a nagybőjti lelkigya
korlatok március 29-én, Virágvasárnap 
este fél 7 órakor kezdődnek meg a r. 
kát. templomban. Előadó Réz Marian 
salgótarjáni Szent Ferenc-rendi atya. — 
Virágvasárnap délutánján a református 
egyház hagyományos ünnepi délutánját 
a gimnázium tornatermében rendezi meg 
vallásos és kulturális műsor keretében, 
amelyet a jövő számunkban közlünk.

Halálozások. Özv. Bán Sándorné szül. 
Éliás Mária március 16-án, 32 éves ko
rában elhunyt. Korai sirbadőltét árván 
maradt gyermeke, bánatos szülei és test
vérei gyászolják.

Özv. Bátki Bertalanná szül. Mészáros 
Erzsébet március 17-én, 91 éves korá
ban távozott el az élők sorából.

„Közellátási Értesítő" cimen Los- 
sonczy István államtitkár főszerkesztésé
ben hézagpótló közgazdasági hetilap je
lent meg. A lap első számát Györjfy- 
Bengyel Sándor m. kir. közellátási mi
niszter irta. Gazdag tartalmú első szá
mában számos rendeletet, az ipart, ke
reskedelmet, a fogyasztót és a háziasz- 
szonyokat érdeklő cikkeket hoz. Egyes 
szám ára 40 fillér. Megrendelhető a ki- 
adóhivatalban : Budapest, V. Széchenyi- 
rakpart 6. szám.

— Közgyűlési meghívó. A Felvidéki 
és Kárpátaljai Magántisztviselők és Al
kalmazottak Szövetsége, melynek köz
pontja Rimaszombatban van, alapsza
bályainak jóváhagyása után e hó 28 án 
d. u. 4 órakor tartja I. évi rendes köz
gyűlését Budapesten, a Takarékpénztá
rak és Bankok Egyesületének V. Gróf 
Tisza István u. 12. sz. alatti helyiségé
ben. Az elnökség kéri a tagokat, hogy a 
nekik beküldött meghatalmazást, ameny- 
nyiben személyesen nem vennének részt 
a közgyűlésen, haladéktalanul küldjék 
be a Szövetség rimaszombati elnöksé
géhez.

Felhívás találkozó előkészítésére. A
rozsnyói r. k. polgári leányiskola (zárda) 
volt összes növendékeit felkérem, hogy 
egy Rozsnyón rendezendő találkozó ér
dekében legyenek szívesek neveiket és 
az általuk ismert évfolyamtársaik nevét 
is levelezőlapon címemre megküldeni. 
Özv. dr. Oláh Zoltánná Trunkó Gizella 
Budapest, XII. Győri- ut 14. III. 2. szám.

(
■

(
O s z tá ly - f  j i y  sorsjegyet

ismert szeren
csésrendejen az

S U C H T Á R  bankháznál )
Budapest, Üllői-ut 6. (a Calvin-térnél)

NAfiY szám -választék!
NAGY nyerési esély !

Előzékeny ügykezelés ! Azonnali nyere
ménykifizetés. Rendelés levelezőlapon. )

Az egységes mosópor ára. A köz
ellátási miniszter az egységes mosópor 
árát az egész ország területére kötele

zően megállapította. Ezek az árak : '/i 
kg-os csomagolásban tiszta gyártási súly 
36 f., ’/z kg-os csomagolásban pedig 70 j  fillér.

A Rimaszombati Takarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket m indenkor azonnal teljesit.

— Van már sorsjegye? Ha nyerni 
szeretne, rendeljen osztálysorsjegyet egy- 
sze ü levelezőlapon a szerencséjéről köz
ismert SUCHTÁR BANKHÁZ-nál Buda
pest, Üllői-ut 6. Előzékeny ügykezelés, 
azonnali nyeremény fizetés !

*A Palladis március havi újdon
ságai. Sok-sok pályázó közül Balázs 
Benedicta „Máriapuszta tantónője" nyerte 
el az első dijat a Palladis könyvkiadó 
múlt évi regénypályázatán. A nemes 
tartalmú, iebilincselöen érdekes munka 
a nagy népszerűségre számot tartó Há
romnegyed Pengős Regények első kö
tetként jut az olvasóközönséghez. Egy
idejűleg jelent meg a Pengős Regények 
sorozatában Ch. Baldwin „A zöld köves 
gyűrű" című könyve, mely a detektiv- 
történetek izgalmát és a romantikus re
gények forró lüktetését egyesíti. A har
madik friss újdonság D. Mannig regénye: 
„Vadnyugat New-Yorkban", amelyben 
a prerik hősei a felkőkarcolók között 
vívják harcukat a szerelemért. Március 
közepén jön az uj Pengős kötet: „Levél 
a padló alatt", amelyben J. D. Carr fan- 

| tasztikus bűnügyi történettel hevíti az 
olvasó fantáziáját.

S Z Í N H Á Z .
Rétalapi Hlatky László színigazgató 

cseretársulata március 14-én, szombaton 
este kezdte meg több hétre terjedő ven
dégjátékait a „Három Rózsa" nagytermé
ben. A társulat Sárospatakról érkezett 
Rimaszombatba az ottani kritikák legjobb 
ajánlásával. Amint a fiatal színigazgató 
a megnyitó előadáson tartott üdvözlő 
beszédében hangsúlyozta, a társulat fő
célja a keresztény magyar kultúra ápo
lása, és városunk igényes és finom Íz
lésű közönsége tetszésének megnyerése. 
Az igazgató őszinte, de jóakaratu kriti
kát, egyben pedig megértő és segítő tá
mogatást kért a „nemzet napszámosai
nak" itteni szerepléséhez.

Noha kívánságát magunkra nézve is 
kötelezőnek tartjuk, meg kell Írnunk, 
hogy Hlatky László színtársulata már az 
első előadásokkal városunk közönségé
nek szivéhez férkőzött. Ennek a nem 
mindennapi sikernek a titka, hogy a szí
nészek igazi magyaros lelkesedéssel és 
tudásuk legjavával állítottak be hozzánk. 
Lelkes készségükkel és adniakarásukkal 
szemben el kell némulni a szőrszálhaso
gató kritikának, s el kell néznünk azo
kat a mai helyzetből adódó kezdeti hi
bákat, amelyek talán a régente itt mű
ködő színtársulatokkal való összehason
lításból adódnak (elsősorban például a 
zenekar hiánya), s maradéktalan öröm
mel élvezzük ki azt a sok szépet, derű
set és bufelejtőt, amit a nehéz idők sor
sát ugyancsak magukkal cipelő színé
szek nekünk nyújtanak.

Mint az elmúlt héten lefolyt előadá
sokból láttuk, a társulat csupa tehetsé
ges és fejlődőképes színészekből áll. Az 
operett-együttes az izzó hazafias leve
gőjű „Gyergyói bál“-ban, a tősgyökeres 
magyar izü „Tokaji aszu“-ban és az 
örökszép „Szibill“-ben mutatkozott be. 
Az első kettőben Tóth Erzsi tett bizony

ságot nagyszerű jellemszinészi tehetsé
géről. A Fedák Sári alakjára irt szere
pekben egészen egyénit, megható és 
tökéletes alakítást nyújtott. A „Szibili"- 
ben Sándor Anna, a neves rádiónekesnő 
ragadtatta el a közönséget. Ragyogó 
megjelenése, pompásan és hatásosan 
csengő koloraturája, sokszínű művészi 
játéka nagy tetszést arattak. A többi női 
szereplő élén a pajzán kedélyű, kelle
mes hangú és táncos lábú Elek Pirivel, 
kedves játékukkal érdemelték ki a kö
zönség tapsait. A férfiak közül első he
lyen Zelenay Józsefet említhetjük, aki a 
vérbeli táncos-komikusok közül való. A 
mulattatás igazi nagymestere, egészsé
ges humorával, szédületes táncszámai
val és sokoldalúságával pillanatok alatt 
a közönség szivéhez férkőzött, ügy lát-

H A R I S N Y A
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szik, hogy ö a társulat mozgatóereje, 
miután az operettek rendezése is az ö 
kezében van. Hídvégi Lajos, a fiatal és 
jó megjelenésű bonvivánt csengő tenor
ral, kiforrott játékkészséggel rendelkezik. 
A komoly színészek gárdájából valók 
ifj. Szabó István és Bakos László, mig 
Szedő Lajos és Csonka István a komikum 
keltésében tűntek ki. ■

Annak ellenére, hogy a zenét csak egy 
jazzdobos és Pados Rezső karnagy erő 
teljes és alkalmazkodó zongorakisérete 
adja, az operettek zenei- és énekkidol
gozása teljesen hibátlan volt. Jók a dísz
letek, korszerűek a ruhák és egy-két 
hibát kivéve, ami a kis színpad rovására 
irható, a rendezés sem hagyott maga 
után kifogásolni valót. Az első hét be
bizonyította, hogy a társulat az operett
játszásból a jeles osztályzatot érdemelte 
ki.

Szerdán este mutatkozott be a társulat 
drámai része Márai Sándor nagysikerű 
„Kaland" jában. Zsúfolt ház élvezte ek
kor is a színészek kitűnő játékát, akik 
teljes mértékben juttatták érvényre az 
iró nagyhatású mondanivalóit. A szerep
lők élén itt is Sándor Anna művészi 
alakítása állott, aki ezúttal erőteljes 
drámai készségről tett bizonyságot. Mel
lette Bakos László férfiúi komolyságtól 
és mély átérzéstöl fűtött szereplése, Tóth 
Erzsi stilszerüen egyéni játéka emelke
dett ki. Jól szerepeltek ifj. Szabó István 
Szedő Lajos és Jaki Elvira.

Csütörtökön ez „Elment a rózsám 
Amerikába" c. nagy énekes-zenés ope
rett nyújtott alkalmat az operettegyüt
tesnek teijes tudása kifejtésére. Sándor 
Anna bájos és temperamentumos pa
rasztlánya egy igazi művésznő sokolda
lúságából fakadt. Szép ruhái és finom 
táncai külön elismerést érdemelnek. 
Vele együtt Elek Piri, Zelenay József, 
ifj. Szabó István, Csonka Antal, Bakos 
László, Hídvégi Lajos, Aszalay Erzsébet, 
valamint a kitűnő humorral biró Szedő 
Lajos és kedvesen temperamentumos 
Fehér Györgyi gondoskodtak a közön
ség szórakoztatásáról.

Pénteken Szigligeti „Cigány“-jának 
felelevenítése hozott a dalegyüttesnek 
méltó sikert. A „Cigány“-t szombat dél
után az ifjúság számára is megismétel
ték.

Szombaton és vasárnap este, valamint 
vasárnap délután „A bécsi gyors" cimü 
operettben mutatkozik be Hlutky László 
színigazgatói március 23-án, hétfőn a 
„Bíró uram, biró uram 1“ („Fülemile") 
népszínmű, 24- és 25 én, kedden és 
szerdán este Vaszary Gábor pompás 
bohózata : „Az ördög nem alszik" kerül 
színre. Szerdán délután filléres helyá
rakkal a „Cigány"-! játszók, 26 án csü
törtökön „Gyöngyélet a huszárélet" 
cimü sláger-operettre, 27-én, pénteken 
pedig Sándor Anna felléptével „A 2000 
pengős férfi" cimü vígjátékra kerül sor. 
A hét végén „Az esküvődön én is ott 
leszek" nagy operett kerül bemutatóra.

Nemzeti filmszínház kft.
Szombaton és vasárnap mindenütt 

óriási sikert aratott hatalmas amerikai 
filmremek, az „Árvíz Indiában" kerül 
műsorra. L. Bromfield világhírű regényé
ből átalakított történetet Clarence Brown 
költséget nem kiméivé vitte a vá
szonra. A ma előtérben álló India titok
zatos élete elevenedik meg ebben a 
grandiózus filmben, melynek középpont
jában egy borzalmas árvíz dúlja fel az 
emberi alkotásokat és dönt össze em
beri sorsokat. Az izgalmas mesét roman
tikus szerelem szövi át és a nagyszerű 
természeti felvételek, az elragadó keleti 
zene teszik majd felejthetetlenné ezt az 
igazán ünnepnapra hivatott filmalkotást. 
Főszereplők Myrna Loy, Tirone Power, 
George Brent és Brenda Joyce. Kísérő 
a Magyar Világhiradó.

Március 23-án, hétfőn és 24 én, ked
den „Egy vidám tragédia" címen ame
rikai burieszkre emlékeztető, vaskos 
helyzetkomikumokra épített szellemes 
francia vígjáték fut a vásznon. A kacag
tató detektivparódia főszereplői a ked
velt francia színészek : Francoise Rosay, 
Louis Jövet és Michel Simon. Kisérő- 
mű-or az Ufa háborús híradó.

Március 25 én, szerdán és 26 án, 
csütörtökön a népszerű hazafias német 
tilmek sorozatából került ki a mozgó

képszínház műsorszáma. A „Hiv a 
haza" azoknak a németeknek történetét 
tárgyalja, akiket idegenben ért a háború 
hire, de tüzön-vizen hazatérnek a har
coló hazába. Főszereplők Cári Raddatz, 
a „Stukák", a „Buvárhajók nyugatra" 
és a „Kivánsághangverseny" hőse, Maria 
Ditmar és Carlsla Löck. Kisérőmfisor 
az olasz Luce-hiradó.

Március utolsó szombatján és Virág
vasárnap kerül műsorra a magyar film
gyártás nagy szenzációja : „Szüts Mara 
házassága", amelyre a mozilátogatók 
figyelmét máris felhívjuk.

S P O R  T.
Labdarúgás.

A Törekvés ez idei első mérkőzését 
vasárnapa helyőrségi válogatott ellen ját
szotta. Győzött 5:1 (3:0) arányban Mu
rányi (3), Mokány és Kardos góljaival.

BAROSS ROVAT.
A Baross Szövetség rimaszombati 

csoportjának közleményei.

Mit kíván a Baross Szövetség a 
magyar nőktől?

Nem volna szervezkedésünk teljes és 
az egész keresztény magyar társadalmat 
átfogó, ha nem kapcsolódnának mun
kánkba a magyar asszonyok és leányok is.

Valahányszor nemzetünk története so
rán nagy események zajlottak le, a küz
dő férfi oldalán mindig ott találjuk hű
séges segítő társul a magyar nőt is.

A magyar nő lényéből fakadó hatal
mas lelkierő féltett és nélkülözhetetlen 
erőforrása a nemzetnek.

így van ez a Baross-szervezkedéssel 
kapcsolatban is 1

Éppen ezért úgy a fővárosban, mint 
minden vidéki szervezet mellett Baross 
női táborokat létesítünk.

Tagja lehet minden asszony és leány 
— társadalmi különbség nélkül, — aki 
törekvéseink célját átérzi, megérti és 
iparpártoió tagjaink sorába lép !

Elnöke és alelnökei a helyi társada
lom közkedveltségnek örvendő, vezető 
szerepet betöltő hölgyei.

’A Baross női táborok rendeltetése: 
társadalmi utón Szövetségünk célkitűzé
sei szellemében munkálkodni és a leg
messzebbmenő propagandát kifejteni.

A szervezést cserkészmozgalomszerüen 
kell megoldani, összejöveteleket, előadá
sokat rendezni és azokon a tennivaló
kat mindig a helyi viszonyok figyelembe
vétele mellett és a fiókszervezet elnök
ségével egyetértöleg megbeszélni.

A Baross női táborok minden tagját 
át kell hatnia az összetartozandóság, a 
közös munka és célkitűzés érzetének. 
Legyen meg benne a szilárd elhatáro
zás, hogy kizárólag keresztény keres
kedőt és iparost támogat és ezt megkí
vánja minden Baross-testvértől is !

Szövetségünk jelszava :
„Keresztény kézből keresztény kézbe 

adni a pénzt!“

Minden becsületes magyar keresztény, 
nemre való tekintet nélkül lépjen be a 
Baross Szövetségbe. A Baross Szövetség 
célkitűzéseit a „Gömör" hasábjain ese
tenként ismertetjük. A belépésre vonat
kozó kérelmek a Baross Szövetség Ri
maszombat és Vidéke Fiókja titkári 
hivatalánál trrjesztendők elő, — Rima
szombat, Ipartársulati-székház I. emelet. 
— Olvassa el mindenki a „Gömör" 
multheti és ezen számának Baross-ro- 
vatát.

Felhívjuk tagjainkat az arcképes iga
zolványaik kiváltására. Kérjük, szíves
kedjenek 2 drb. igazolvány arcképet 
titkári hivatalunkhoz beküldeni, valamint 
r — P-őt költségek cimén.

A Baross Szövetség 4-ik népműve
lési összejövetele március 22-én, va
sárnap este nyolc órai kezdettel lesz
megtartva az Ipartársulati-székház eme
leti termében. Az előadást Szepsy József 
gimnáziumi tanár tartja. Az előadáson 
vendégeket is szívesen látunk.

* lp a rtá rs u la ti közlem ényeit.
Az Ipartestületek Orsz. Központja a 

közellátásügyi miniszter 51.071/42. K. 
M. számú rendeletét: „Uj árrendezés a 
kisiparban" cim alatt népszerű füzetben 
feldolgozva az iparosság rendelkezésére 
bocsájtotta. A füzet mindössze 40 fillér, 
s magában foglalja a rendeletén kívül 
számos gyakorlati példát a különböző 
szakmák kisipari árszámitására vonat
kozólag, s felöleli az időközben megje
lent fontos rendelkezéseket is. A füzet 
Ipartársulatunk titkári hivatalánál elő
jegyezhető.

Áz Ipartestületek Orsz. Központja a 
folyó évben is rendelkezésére bocsájtja 
a hévízi, balatonfüredi és hajduszoboszlói 
iparosgyógyházait az ezen gyógyházakat 
igénybe venni óhajtó szegényebbsorsu 
beteg iparosoknak gyógykezelésük cél
jából. A beutalásokra vonatkozó kérel
meket illetőleg az Ipartársulat titkári 
hivatala a hivatalos órák alatt szívesen 
ad felvilágosítást.

Irodalom.
Uj Idők, a magyar középosztály nép

szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij V4-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tündérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/i'évre ajándékkönyvvel együtt 
2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Ar.drássy-ut 16.

A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki
adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 67.

A „Hid" minden száma érdekes és 
tartalmas. Főszerkesztő Zilahy Lajos, 
felelősszerkesztő Kállay Miklós. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhi
vatal : Bpest, Erzsébet krt. 7. szám. A 
lap előfizetési ára : ’Á'évre 6 pengő, 
félévre 12'— pengő, egész évre 24'— 
pengő, mely összeg fizethető havonta 2 
pengővel is.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda- 
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongrády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda
sági néplap jelenik meg. Minden héten 
bőséges olvasnivalóval, aktuális és ta
nulságos képekkel kedveskedik olvasói
nak. Előfizetési ára ‘/red évre 1 '30 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet-körut 7.

Keresünk m egvételre
használt, de jó karban levő 30—40, 
50—80 literes tiszta 
b o r o s h o r d ó k a t .  

P O L G Á R I K Ö R  Rimaszombat.

F ia ta l  t is z tv is e lő  jobb csa
ládnál

külön b ejá ratú , bútorozott szobát 
t e l j e s  e l l á t á s s a l  keres.
Cim a kiadóhivatalban.

Két vagy 3 szobás kertes

l a k á s t  keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

Keresek megvételre 
álló gőzkazánt 

3-6 atm.
Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

410/1941. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird e tm én y .
Dr. Lindner Oszkár budapesti ügyvéd 

által képviselt Vácum Oil Company r. t. 
budapesti bej. cég javára 164 P 37 f tőke 
és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben rész
letfizetés történt, annak beszámításával, 
a budapesti központi kir. járásbíróság 
1940. évi 39003. sz.-végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1941. évi nov. hó 7-én 
lefoglalt 4.100 pengőre becsült ingósá
gokra a rimaszombati kir. jbiróság Pk. 
5956/41. sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak végrehajtását szenvedő 
lakásán, üzletében: Rimaszombat, Horthy 
Miklós-tér 20. sz. a. leendő megtartá
sára határidőül 1942. évi március hő 24. 
napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, tar
tályok, s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, de legalább a becsár */3 ré
széért készpénzfizetés mellett el fogom 
adni.

Rimaszombat, 1942. évi február 24.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

106/1941. vght. szám.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Dr. Niedermann Antal budapesti ügy

véd által képviselt Gazdák Biztositó 
Szövetkezete bej. cég javára 233 P 70 f 
töke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járásbí
róság 1940. évi 10.307. sz. végzésévei 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1941. évi feb
ruár hó 14-én lefoglalt 1500 pengőre 
becsült ingóságokra a rimaszombati kir. 
jbiróság Pk. 5139/41. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, az árverés meg
tartását elrendelem, végrehajtást szen
vedő lakásán, üzletében : Rimaszombat, 
Rimapart 9. sz. leendő megtartására ha
táridőül 1942. évi március hó 24. nap
jának délelőtti 9 30 órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok és te
herautó, s egyéb ingóságokat a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett el 
fogom adni.

Rimaszombat, 1942. évi március hó 3.
Bajkai Gyula s. k.
kir. bir. végrehajtó.

250/1940. vght. szám.

Á rv e r é si h ird e tm én y .
Dr. Niedermann Antal budapesti ügy

véd által képviselt Gazdák Biztositó 
Szövetkezete bej. cég javára 233 P 70 f 
töke és több követelés járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti központi kir. járásbí
róság 1940. évi 495. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1940. évi ápri
lis hó 11-én lefoglalt 1000 pengőre be
csült ingóságokra a rimaszombati kir. 
jbiróság Pk. 5344/40. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, az árverés meg
tartását elrendelem végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében: Rimaszombat, Rima
part 9. sz. leendő megtartására határi
dőül 1942. március hó 24. napjának d. 
e. 9'30 órája tűzetik ki, amikor a birói
lag lefoglalt bútorok, teherautó, s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Rimaszombat, 1942. évi március hó 3.
Bajkai Gyula s. k.

. kir. bir. végrehajtó.

Rimaszombat 1942. Nyomatott Rábely K ároly könyvnyomdájában (Horíhy Miklós-tér 9. szánt).


